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Kisszállás Község Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. április 29-i nyílt üléséről

64/2015.(IV.29.) ÖK

Közbenső döntéshozatal a Határ
tenderének közbeszerzési eljárásában

___________________________

utca

útépítési
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 29.
17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről.
JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Csiszár Csaba jegyző
Urlauberné Horváth Éva alpolgármester
Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr.,
Malustyik László, Dr. Muskó Zsolt és
Rozsnyai Attila képviselők,
Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
mind a 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
A Képviselő-testületet Szervezeti és Működési Szabálytaráról szóló 18/2014.(XII.1.)
önkormányzat rendelet 14.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a halasztást nem tűrő,
indokolt esetben a képviselő-testület formális meghívó nélkül, telefonon is összehívható.
Tekintettel arra, hogy a rendkívüli ülés napirendje a „Kisszállás község szennyvíztisztító
telepére vezető út 330 fm-rel történő meghosszabbításának – FIDIC sárga könyv szerinti –
tervezése és kivitelezése a dokumentációban foglaltak szerinti” közbeszerzési eljárás
keretében közbenső (tárgyalás előtti) döntéshozatal szükséges, ezért rendkívüli ülés
összehívása mellett döntött.
-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:

NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Közbenső (tárgyalás előtti ) döntéshozatal „Kisszállás község szennyvíztisztító
telepére vezető út 330 fm-rel történő meghosszabbításának – FIDIC sárga könyv
szerinti – tervezése és kivitelezése a dokumentációban foglaltak szerinti”

közbeszerzési eljárás keretében
Előadó: Kispál István polgármester
___________________________
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NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
1. Közbenső (tárgyalás előtti) döntéshozatal „Kisszállás község szennyvíztisztító

telepére vezető út 330 fm-rel történő meghosszabbításának – FIDIC sárga könyv
szerinti – tervezése és kivitelezése a dokumentációban foglaltak szerinti”
közbeszerzési eljárás keretében
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a településen megvalósuló szennyvízberuházás határidőre
történő teljesítése érdekében elindításra került a Kisszállás község szennyvíztisztító telepére
vezető út 330 fm-rel történő meghosszabbításának – FIDIC sárga könyv szerinti – tervezése
és kivitelezése a dokumentációban foglaltak szerinti közbeszerzés. A mai ülésen a
döntőbizottság véleményének figyelembe vételével a közbeszerzés eljárás keretében döntést
kell hozni arról, hogy a közös ajánlattevők alkalmasak-e a tárgyi munka elvégzésére, valamint
a tárgyaláson való részvételre.
A közbeszerzés a nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás keretében zajlik.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság áttanulmányozta és megállapította, hogy pályázó az
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételeknek megfelel, mely alapján
javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy
- állapítsa meg az AQUAPROFIT Műszaki-, Tanácsadási- és Befektetési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Krisztina krt. 32. IV. em.) és KÖZMŰALAGÚT Magas- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1028
Budapest, Táncsics M. u 16.) közös ajánlattevők nem állnak a kizáró okok hatálya
alatt és alkalmasak a szerződés teljesítésére, valamint
- kérje fel az AQUAPROFIT Műszaki-, Tanácsadási- és Befektetési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Krisztina krt. 32. IV. em.) és KÖZMŰALAGÚT Magas- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1028
Budapest, Táncsics M. u 16.) közös ajánlattevőket a tárgyalásokon való részvételre.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
64/2015.(IV.29.) ÖK

HATÁROZAT

Közbenső döntéshozatal a Határ utca
útépítési tenderének közbeszerzési eljárásában
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Közbeszerzési Bíráló Bizottság

4
véleményének figyelembe vételével a Képviselő-testület
megállapítja, hogy
1. Az AQUAPROFIT Műszaki-, Tanácsadási- és
Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1013 Budapest, Krisztina krt. 32. IV. em.) és
KÖZMŰ-ALAGÚT
Magasés
Mélyépítő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1028
Budapest, Táncsics M. u 16.) közös ajánlattevők
nem állnak a kizáró okok hatálya alatt és
alkalmasak a szerződés teljesítésére.
2. Az ajánlatkérő az AQUAPROFIT Műszaki-,
Tanácsadási- és Befektetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1013 Budapest, Krisztina krt. 32.
IV. em.) és KÖZMŰ-ALAGÚT Magas- és
Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1028 Budapest, Táncsics M. u 16.) közös
ajánlattevőket kéri fel a tárgyalásokon való
részvételre.

_____________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 17.20 órakor berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Csiszár Csaba
jegyző

